
 

 

 21.8.22-לוח משרות עדכני ל

 

 <<<עבודה מהבית )או חלקית מהבית(
 

  -)היברידי, תל אביב(  Awesome-ל PMOדרושה מנהלת פרויקטים 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5680421691968174 

 
 - R&D-לצוות ה Senior Backend Developersדרושות  AutoLeadStarלחברת 

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/posts/5678524435491233/ 
 

  -)היברידי, תל אביב(  NishaProלחברת  Wellbeing Leadדרושה 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/566477965353237

8/ 

  -דרושה מעצבת גרפית לחברת מודיבודי )מהבית או היברידי, בית יצחק( 
https://bit.ly/3C6LVdU   

  – )עבודה מהבית(  דרושה מנהלת סושיאל לפוליטיקלי קוראת )החלפה לחופשת לידה(
https://bit.ly/3A2rU5x   

 -ניצנים מחפשות מנהלות אזור )היברידי, באר שבע( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3206481019567791/ 

 
   -)היברידי, תל אביב( ילאי יסודירכז/ת תוכנית ספייס סטרטאפס לגדרושה 

https://bit.ly/3SWE74d   

  -, סטרטאפ בתחום הסייבר )היברידי, רמת גן( Cynerio -דרושה מנהלת משרד ל
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/566024653398569

0/ 

  -לעמותת "נשים לגופן" )היברידי, ת"א וירושלים( רכזת סדנאות ואדמיניסטרציה דרושה 
https://bit.ly/3Cksv58 
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 -דרושה  יועצת ומלווה אסטרטגית לקמפיינים למימון המונים )היברידי, ירושלים( 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5453688821308130 

 
  -מרכז החדשנות והיזמות של האוניברסיטה העברית מחפש רכזת שיווק סושיאל )היברידי, ירושלים( 

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5678416472168696 
 

  -דרושה רכזת פיתוח משאבים לעמותת רוח נשית )היברידי, תל אביב( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207386989477194/ 

 -)היברידי, רמת גן(  Owlyticsדרושה מנהלת מכירות בחברת סטארטאפ 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5695627347114275 

 
החינוך  , תחרות לאומית לסטארטאפים בתחום SEL Challenge -דרושה מנהלת אופרציה לאתגר ה 

  -)היברידי, רמת גן/ת״א( 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5705941672749509 

 
  -ידי, הרצליה( דרושה אחראית התקשרויות ובקרה פיננסית )היבר

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/570609599940074
3/ 

Navina   מחפשיםTier 3 Support Engineer  )היברידי, תל אביב(-   
https://bit.ly/3waQJLj 

  -דרושה רכזת לתוכנית רמון ספייסטרטאפס )היברידי, תל אביב( 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5698136900196653 

 
 -ידי, ירושלים( לעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב דרושה מנהלת לפרויקט חינוכי מתוקשב )היבר

https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/posts/3207173616165198/ 
 

  -דרושות מרפאות בעיסוק לקהילת מטפלים מרחוק )מהבית( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207918639424029/ 

 
דרושה מובילת תחום חברה ערבית ברשת הבוגרות, ארגון שותפויות אדמונד דה רוטשילד )היברידי, תל  

 /https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207918719424021 -אביב( 
 

 she codesפרימיום של ; Dataדרושות נשים מתרגלות לנבחרת ה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/569485293385838

3/ 
 

  -דרושה מנהלת משאבי אנוש למכון הדמוקרטי )היברידי, תל אביב( 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/569488387385528

9/ 
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  -מגייסת נציגת שימור יוזרים )היברידי, תל אביב(  GETTחברת 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5686615884682088 

 
 -דרוש.ה מנהל.ת ידע והכשרות לתוכנית "החינוך היוצר" )היברידי, לוד( 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159672861941140&set=gm.5680677178609292 
 

 –)היברידי, תל אביב(  QA Engineerדרושה  EasyWay-ל
https://bit.ly/3w9V0yL 

 -דרושות מנהלות רשת ועורכות תוכן לפלטפורמת התיקתק
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/67636 

  -דרושה רכזת מנהלית לפ.א.י )היברידי, איזור המרכז(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98172 

 

 <<<חיפה והצפון 
 

  -לתוכנית חדשה של קק״ל דרושות מדריכות נוער )עפולה ונוף הגליל( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3206790589536834/ 

 

  -האות הבינלאומי מחפשות רכזת סניף )חיפה( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207141172835109/ 

 
 -לעמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל דרושה רכזת )אזור צפון( 

https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3205803872968839/ 

 -החלפה לחצי שנה )חצור( -דרושה רכזת לתוכנית עמיתים לבוגרים
hatil.org.il/advertisingajobadvertisement/88425https://www.s 

  -דרושות רכזות לתוכנית עמיתים )כרמיאל(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/97608 

  -דרושה רכזת גיוס כ"א ומתנדבים לאקים )חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/95565 

 -דרושה רכזת גיוס משאבים לאקים )חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/95564 

 -דרושה מדריכה להפעלת החוג החברתי באקים )חיפה(
98041https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/ 

  -לילדים ונוער )מעלות וגרנות הגליל( דרושות מדריכות למרכזים חברתיים חדשים 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91660 
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  -דרושה עובדת סוציאלית לבית אבות )נהריה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91156 

  -דרושה עובדת סוציאלית )קיסריה(
ertisement/98239https://www.shatil.org.il/advertisingajobadv 

 -דרושות מדריכות מוגנות לרשות לביטחון קהילתי )חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/96309 

  -(דרושה רכזת תוכן מדיה למיזם לגיל הרך )טירת הכרמל
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/97654 

  -ו )בוסתן הגליל(-דרושות נשות חינוך להגרכת שכבות א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/95144 

 -דרושה מנהלת משרד לעמותת היומניטי קרו )חיפה(
nt/97743https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertiseme 

דרושה יועצת לימודים למכירת קורסי פסיכומטרי ובגרויות למוסד לימודים )חיפה(, לעוד פרטים ושליחת  
 studysimplex@gmail.com -קו"ח

 

 

 <<<שרון 
 

 -דרושה רכזת קשרי ציבור לבית איזי שפירא )רעננה( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207246249491268/ 

   -למטה עמותת ״עת לעשות״ )נתניה( דרושה מזכירה 
https://bit.ly/3K1u0Hh 

 -דרושה עוזרת מחקר הדספייס בעמותת אנוש )כפר סבא( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/95557 

  -דרושה רכזת ליווי מתנדבות דתיות לעמותת שלומית )הרצליה, רעננה וכפר סבא(
ertisement/95457https://www.shatil.org.il/advertisingajobadv 

  -דרושה רכזת גיוס פנימית לחברה העוסקת בשיקום תעסוקתי )א.ת כפר סבא( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79129 

  -אשנב )ת"א( דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית לחברת
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62165 

  -דרושה פקידת הנהלת חשבונות )הרצליה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98135 

  -דרושות מדריכות שיקום בתחום בריאות הנפש לקהילה תומכת )כפר סבא(
jobadvertisement/97661https://www.shatil.org.il/advertisinga 
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 <<<מרכז 
 
   -)תל אביב(  Marketing Managerדרושה  Navina-ל

https://bit.ly/3waUu3y   

- ותת תנו לחיות לחיות )רמת גן(  דרוש/ה אחראי/ת פניות ציבור ומינהלה במחלקה המשפטית של עמ
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5678546802155663 

  -)קרית אונו(  תכנית הכשרה, תעסוקה ולימודים לצעירים עם מוגבלות-דרושה רכזת לתכנית "גוונים באונו"
https://bit.ly/3PwxoLF  

  -)יפו(  למרכז תרבות מנדל ביפו דרושה רכזת תרבות וקהילה
https://bit.ly/3SOThbM   

  -דרוש רכז/ת מנהלית )תל אביב(  121לעמותת 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5675728192437524 

 - לעמותת 'חינוך לפסגות' דרושה רכזת מרכז )אור יהודה( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207132652835961/ 

   -דרושה רכזת למקהלת נשים חסרות בית )תל אביב(  
https://bit.ly/3Qur3Bv  

  -דרושה רכזת קהילה למרכז לחיים עצמאיים )תל אביב( 
https://www.facebook.com/groups/148638691986690/permalink/1982027978647743/ 

   -ריים להסעת תלמידים )רמת גן( דרושות מלוות לעבודה בשעות הבוקר והצה
https://www.facebook.com/groups/148638691986690/permalink/1976778429172698/ 

  -הרשות לניצולי שואה מחפשת נציגות מידע טלפוני )תל אביב( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207894499426443/ 

  -דרושה מתאמת מחשוב לדקאנט החדשנות בהוראה ובלמידה באוניברסיטת תל אביב 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207322596150300/ 

  -צוות נש"ר )נוער שואף רחוק( מחפש רכזת טיפולית )פתח תקווה( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3205021653047061/ 

 ALDדרושות מנחות קבוצות למכללת 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/92068 

 - דרושה מנהלת משרד לעמותת אלווין )הרצליה/ רעננה( 
advertisement/91546https://www.shatil.org.il/advertisingajob 

  -דרושה רכזת למרכז צעירים בעמותת אנוש )ת"א( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/97586 
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  -דרושה רכזת לתוכנית לפעוטות בסיכון עם לקויות )יפו(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/97222 

 -דרושה מזכירה רכזת תפעולית למרכז לגיל הרך )כפר שלם(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/94614 

 -דרושה מדריכה למעבדת מדעים ניידת לילדים בסיכון
nt/65456https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertiseme 

  -דרושה מפתחת תוכן לספריית פיג'מה לקטנטנים )מתחם הבורסה, רמת גן( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98164 

 -ית )בני ברק(דרושה מנהלת סטודיו לתכשיטים לפנימיה טיפול
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91662 

  -דרושה רכזת נוער למחלקה לנוער ולצעירים למרכז נוער "הנגרר" )תל אביב(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/96098 

  -דרושה מזכירה למרכז עבודה שיקומי )רמת גן(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/96680 

 
 

 <<<ירושלים והסביבה
 

 -)ירושלים( עמותת ״בקהילה״ מחפשות מנהלת תכניות 
m/groups/misrot.hevratiot/permalink/3205755446307015/https://www.facebook.co 

  -למרכז ״פעימה״ דרושה רכזת הדרכה )בית מאיר( 
https://bit.ly/3SW4G9T   

  -ליד בן צבי דרושה רכזת מכרזים התקשרויות )ירושלים( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207240046158555/ 

 
 -ך מחפשת סטודנטית )ירושלים( לשכת המדענית הראשית במשרד החינו

https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207176376164922/ 

 -ירושלים(דרושות מדריכות לעבודה לקהילה תומכת "רעותנו" )שכונת פת 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/90785 

  -דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית למקלט ויצו )ירושלים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98197 

 -דרושה מדריכה חברתית למועדון חברתי לחרשים )בית זוסמן, ירושלים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98215 
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 -דרושה רכזת אדמיניסטרטיבית לאגף קשרי חוץ במוזאון יד ושם )ירושלים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98135 

 -דרושות עובדות סוציאליות לתוכנית בית משפט קהילתי לתפקיד קצין מבחן )ירושלים(
w.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98172https://ww 

 -דרושה מתכננת אורבנית קהילתית למינהל קהילתי לב העיר )ירושלים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98048 

 -ושות סייעות לבי"הס התיכון הניסויי לליווי ושילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים )ירושלים(דר
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/97787 

 

 

 <<<שפלה והדרום
 

  -רפואיות לבית שולמית )קרית מלאכי( -ות פראדרושות מטפל
https://bit.ly/3waRi7T 

  -לעמותת עלם דרושה רכזת טיפול ורכזת התנדבות )רחובות( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3204879079727985/ 

  -דרושה מנהלת קהילה )קיבוץ חולית( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207096442839582/ 

  -חולמים צעירים באר שבע )באר שבע( -דרושות מדריכות לתוכנית חצ"ב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/97013 

  -דרושות מדריכות למכון למורשת בן גוריון )שדה בוקר(
017https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/97 

  -באר שבע( -דרושה רכזת חינוך קהילתי להרחבת פרויקט באלו"ט )טווח אשדוד
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/85584 

 -דרושות מדריכות מדע למכון דוידסון )רחובות(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/76357 

 -פעילות לתוכנית הכנה לתעסוקה לנוער במצבי סיכוןדרושה רכזת 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98236 

  -דרושה רכזת פרויקטים ותוכנות מועצתיות )מועצה אזורית שער הנגב(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/97640 

  - דרושה רכזת אדמיניסטרטיבית למרכז לגיל הרך )רמלה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98080 
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 <<<ארצי 
  

 -גוון משרות ב״כנפיים של קרמבו״ דרושות למ
  https://bit.ly/3CdbqKz   

 –מיזם מוזיקלי של נגים עם וללא צרכים מיוחדים )ארצי(  –דרושות רכזות פעילות ל"אקו" 
https://bit.ly/3T7mHCi  

   -רושות למגוון משרות  במרכז להגירה בינלאומית ולקליטה ד
https://bit.ly/3c0YJrz  

 -דרושה מנהלת לאקדמיה למדעי ההפסקה )לא מצוין מיקום( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3207261652823061/ 

 
  -)לא מצוין מיקום(  UK JNFשל  DIYדרושה מנהלת ימי התנדבות 

https://bit.ly/3Cay7yY 

 -דרושה רכזת תכנית לקו. לאב, המעבדה לחיבורים של הפדרציה היהודית של ניו יורק 
/permalink/3206729412876285/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot 

 
  -לתוכנית היל"ה דרושה רכזת אבחונים ולקויות למידה ארצית 

/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3204906289725264 
 

  -דרושה גייסת משאבים שתצטרף לצוות מרכז יעוץ לאשה )לא מצוין מיקום(  
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5684198328257177 

  -תוכנית אקו מחפשת רכזת פעילות להובלת פעילות מוזיקלית )לא מצוין מיקום( 
https://bit.ly/3K1MSGr   

 -דרושה מדריכה למכינת נשים בתחום הטכנולוגי )מרכז, דרום( 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5694409180569425 

  -דרושה אחות לתחום שירותים רפואיים בקהילה
.org.il/advertisingajobadvertisement/92157https://www.shatil 

 -דרושה מנחה סופרוויז'ן לצוות המקצועי של עמותת רקפת )שרון, מרכז, שפלה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/98224 
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